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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 د هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه.الحم
 :القاضي أدب كتاب: "-تعالى رحمه هللا–قال 
 ".اعلم   عدال   احر   امسلم   ابالغ   يكون  حتى قاضٍ  يولى وال

 لها عالم ا.طالب: هكذا عندنا يا شيخ لع
 بالًغا عاقاًل.

 طالب: عاقال  ليست عندي.
 ي إال بعد حرَّا عداًل.وعداًل ليست عند

 أعد أعد من األول.
 ".عاقال   اورع   الم  اع عدال   احر   امسلم   ابالغ   يكون  حتى قاضٍ  يولى وال

 فقيًها.
 ؟افقيه  طالب: 

 ما عندك؟
 طالب: ال.

ا"قبل  ا ورع اف"حتى يكون بالغ ا عاقال  مسلم ا حر ا عدال  عالم ا تقديم وتأخير،  هفي "ورع   ."قيه 
 .....طالب:...

 .نعم
 طالب:........

 علم ا. امطبعي   طالب: ال هذا يبدو خطأ  
 ال ال، هيييا عالًميييا، للييين العليييم أعيييم مييين الاقيييه، للييين بعيييي فيييرو  العليييم قيييد ال ي   يييا  إليهيييا فيييا

 .االخ صاص بالقضاء، فالاقيه يكاا
 عندك زائد على ما عندنا؟

ا ليست موجودة يا شيخ.  طالب: ال، لكن عندي فقيه 
  نعم.

 أهـل يهف شاور مثله عليه شكلالم   األمر به نزل وإذا ،غضبان وهو اثنين بين الحاكم يحكم وال"
 .واألمانة العلم
ـا خـال  مـا إال إليـه فـ ر   إذا غيره حكم من ينقض وال ،بعلمه الحاكم يحكم وال ـ أو اب ـكتا نص   ة  ن  س 
 لـهعد   إنو  ،شـهادته لـتب  ق   اناثنـ لـهعد   فـإن عنـه سـأل يعرفه ال من عنده شهد فإذا ،اإجماع   أو

 .قاسمه وكذلك عدال   كاتبه ويكون  ،أولى فالجرح ،اثنان وجرحه اثنان
 ".لم من هدية   يقبل وال
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 3 معالا الشيخ عبد الكريم اخلضري

 هدية َمن لم.
ــ هديــة   يقبــل وال"  هعليــ الــدخول فــي الخصــمين بــين ويعــدل ،واليتــه قبــل لــه هــد ي   يكــن لــم نم 

 قاضـي إلـى عليـه القضـا  بإنفـاذ وكتـب غيـره عمل في رجلٍ  على حكم وإذا ،والخطاب والمجلس
 ".عليه المحكوم خذوأ   ،كتابه قبل البلد ذلك

 وأ ِخذ الم كوم عليه.
ذ المحكوم عليه  قـر   أو لينـاع قـرأه :يقوالن عدلين بشهادة إال الكتاب قبلي   وال ،الحق بذلك "وأ خ 

 ".بحضرتنا ناعلي
 عليه.

 عجمـي ٍ أ عـن الترجمـة قبـلت   وال ،فالن إلى يكتاب أنه علي شهداا :فقال ،بحضرتنا هعلي قر   أو"
 .لسانه يعرفان عدلين من إال لسانه يعرف لم إذا ،إليه تحاكم
ــ وإذا  لــكذ مضــيوأ   ،قولــه بــلق   بحــق ٍ  فــالن علــى لفــالنٍ  واليتــي فــي حكمــت كنــت قــد :فقــال زلع 

 .الحق
 ، وهللا أعلم.عليه الحق صح إذا الغائب على ويحكم

 وإذا آتاه شريكان.
 ال ما عندنا هذا. طالب:

 فا ريٍع ون وه.

 طالب:........
 فصل.

 أحسن هللا إليك. ،طالب: هذا في كتاب القسمة عندنا
 هذا مدر  فيه، وبعده ك اب الشهادات؟ ،ال ال

 طالب: عندنا كتاب القسمة قبل كتاب الشهادات.
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

ه وبارك على عبده ورسوله نبينا م مد وعلى آله وأص اب ال مد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم
 أجمعين، أما بعد...

، ف رجم ترجم ه ك ياب ترتيب المؤلف لهذا الل اب الذي هو ك اب القضاء ترتيب ال يسلم من ان قاد
وسيييأتا ك يياب األقضييية، وسيييأتا ك يياب الشييهادات، وك يياب الييدعو  والبينييات، هييا  أدب القضيياء،

وللن عذر المؤلف أنه أول م ٍن فيا هيذا الميذهب، وجيرت العياد  عنيد أول مين ت  ا  إلى ترتيب، 
ك عليييه ميين يييأتا بعييده، والم ييون كمييا احلعنييا عليهييا حسييب ي ييولى العمييل أنييه ي سيي درك عليييه، يسيي درِ 
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كل واحد ين قد الذي قبله، وي الفى ميا علييه مين  ،ترتيبها تزداد اتقاًنا وضبًطا، وت ريًرا كلما تأخرت
ثييم يييأتا الييذي بعييده كييذلد والييذي بعييده إلييى آخيير الم ييون الاقهييية فييا المييذاهب كلهييا ت ييد مالحظيية، 

وكيل تييأليٍف مين تياليف البشير يييرد علييه ميا ييرد ميين  ،فيا الم يون األولييىه ألنهيا أ لِ ايت وخلياًل  انقًصي
ت هيييذه االن قيييادات، للييين كلميييا ت يييابع الزميييان، وت يييابع أهيييل العليييم عليييى قيييراء  الل يييب وت ريرهيييا َقلَّييي

 البيياب والييذي يليييه فييا ترتيبييه خلييل عنييدنا فييا هييذافالمالحظييات عليهييا، تقييل هييذه المالحظييات، وإال 
 كبير.

مين  هيذا عـاقال " ابالغ ـ يكـون  حتـى قـاضٍ  يـولى والأول شاء أدب، ثم قال: " "كتاب أدب القاضي"
 من شروط القاضا؟أم أدب القاضا 

  طالب: من شروط.
م إلى قسمين أو ينقسم قسمينضي" "أدب القا من شروحه، واألدب الخ لق  :أخالقه، واألدب ي قسَّ

 أدب نايي : وهييو الم علييق بيياألخالل، وهييو الييذي ي عنييى بييه أهييل العلييم الربييانيين الم مسييكين بالل يياب
نَّة، وفيه مؤلاات ألهل العلم ينبغا لطاليب العليم أن ي يرص عليهيا، وي خلَّيق وي يأدب ب جياء  مياوالسُّ

بيين م الييو، آلومنظوميية ااداب  البيين عبييد القييوي وشييرحه، وك ييب فييا هييذا فيهييا آلااداب الشييرعية  ال
 الباب معروفة.

ومع األسف هيو اليذي أخيذ االسيم العرفيا، أخيذ االسيم العرفيا لهيذا الللمية  ،هناك ما ي سمى األدب
ي مثلهييا عنييد النيياا؟ األثييانا مييثاًل ميياذا وحقيق ييه ضييد األدب، ونقيييي األدب، يعنييا ك ييب األدب 

موا األدب إلى أدب النا ، وه وهو من أسوء ذا الل ب فيه سوء أدب، للنهم يقولون: أدب، وإذا قسَّ
ليي  الييذي ينبغييا أن ن ييرص عليييه، وأدب الييدرا الييذي فيييه أ لِ اييت المؤلاييات اللثييير  واللبييير  ال ييا تب

وق ييه بييين  اعشييرات الم لييدات، فهييو ميين بيياب تأديييب اجنسييان فييا الم ييال  ب ييي  ي ييد مييا يقضيي
 الم ل ، وإن كان فا بعضه سوء هيذا اليذي شيهروه عليى أنيه األدب، وإذا قيالوا فيا الناا، ويمأل

 ال امعات: قسم األدب، فهم يعنون هذا.
ولذا ي  ار اجنسان عند ترتيب مك ب ه أين يضع ك اب آلااداب الشرعية  يضيعه فيا قسيم األدب؟ 

ليه موقيع صيار ليي   من الم شكل أن االسم اليذي جياءت بيه النصيوص وحثَّيت علييه النصيوص ميا
ليييه موقيييع، عنيييدك آلااداب الشيييرعية  وآلمنظومييية ااداب  وآلشيييرو منظومييية ااداب  وآلوالمنظومييية 
الميميييية فيييا الوصيييايا وااداب العلميييية  وثيرهيييا فيييا هيييذا البييياب ال تسييي طيع أن ت صيييناها ميييع ك يييب 

ييرا عنييد أهلييه واالصييطالو الخيياص بهييذا هييو  األدبه ألن االسييم أ ِخييذ، واصييط لو عليييه، وصييار الع 
 ِلما صنَّف فيه أولئد الذين هم من أبعد الناا عن األدب.

هر فا العصور الم أخر  من ك ب بقلمه ين قد صاحب آلزهر ااداب ،  وممن صنَّف فا األدب وش 
؟ ألنييه لميياذاآلزهيير ااداب  فييا ال مليية ميين أنظييف ك  ييب ااداب لل صييري، ين قييده، ين قييد المؤلييف 

ل: وقيد أثايل جانًبيا حيويميا مين جوانيب ال ييا ، ثيم قيال: وال ييا  تاقيد أخلى ك ابه مين الم يون، ويقيو 
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 5 ضريخلمعالا الشيخ عبد الكريم ا

فيأزعم  ،هذا أدب؟ يقول: وأذهب إلى أبعد من ذلد -أعوذ باهلل- احيوي ها حينما تلون هدً  خالًص 
م  فيا عيالم األدب ال يدي ، هيذا ن م وال قمير، شيبيأن بعي الغا ر شد، هذا األدب؟ تراه ما هو 

 م.ي يقول هذا اللالالذ
علييى كييل حييال ك  ييب األدب ت قييرأ وي ايياد منهييا علييى حييذر، وبعييي القصيي  ال ييا فيهييا شيياء ميين 

شاء من الهبوط ي   يب عنهيا مين ال ي  ملهيا مين الشيباب والصيبيان وميا أشيبه ذليد، و اجسااا، 
 ح ى النساء.

لعيالم  ه خي موإال ذكرنا مثااًل ي بين أن أهل العلم يه مون بهذه الل ب، وأنيا رأييت ك ياب األثيانا عليي
 من كبار علمائنا، خ مه وعليه تعليقاته.

بار  بين الم غلي : "  بيين ييدي عيدل" هيذه قالهيا فياال افظ ابن ح ر فا قول أبا حاتم الرازي فا ج 
 جبار  بن المغل .

، ويقيول: إن أبيا حياتم ي وثيق جبيار  بين الم غلي ،  ن ي جعيل ابيوميا اليذالعراقا يقرأهيا بيين ييدي عيدلي
كييالم ال ييافظ العراقييا؟ أن جميييع العلميياء جرَّحييوه، وأبييو حيياتم ميين أشييدهم، يكييون ح يير ي وقييف فييا 

.  أنمس  ياًل  ل هذا الرجل، كان ال افظ العراقا يقرأها بين يدي عدلي  يعدِ 
أبييو حيياتم ميين أشييد النيياا فييا ال  ييريو، ويقييول فييا جبييار  بيين  ،ال ييافظ ابيين ح يير يقييول: مسيي  يل

له  مس  يل. ،المغل  وهو هالد شديد الضعف يعدِ 
ن إبيراهيم بين الرشييد أأوجد عنده وقاة فب   عن أصل الللمة، يقول: فقرأت فا ك ياب آلاألثيانا  

 باذن يان صيغير، أخيذور، وييأكلون ويميزو إبيراهيم هيذا وحاهر أعي -القائد-على مأدبٍة فيها حاهر 
 أبييه، وقيال: ، فضيرب بهيا عيين حياهر السيليمة، فاشي لاه إليىًئا من ذلدشيأو كوسة،  أو، اقرعً  أو

وزاد فييا  ،صييارت؟ مسييد حييرا الخييي  ميياذاكييذا، واألخيير  بييين يييدي عييدل، بضييربنا فييا عينييا 
الب ي ، فقيرأ فييا آلأدب اللاتيب  البين ق يبيية معيروا، العيدل بيين جيزء بين سييعد العشيير ، كيان علييى 

أنيه  اهمه إليى العيدل، فقيال النياا: بيين ييدي عيدل، معنيسيل   اشرحة ت بع، فإذا أراد ت بع أن يق يل أحيدً 
  ك اب آلاألثانا .هذا  ثير المايد،هالد، وصل إلى ن ي ة بواسطة هذا الل اب 

 يياب ، لليين مثييل هييذا اللولييذلد توجييد فيهييا فائييد ، وفيهييا م عيية، وفيهييا تقييويم للسييان، فيهييا أمييور كثييير 
يعنييا مييا ي صييرا عليييه، وفيييه فوائييد،  ي،و ايعنييا مييا يسيي اي فيييه أكثيير ميين عشييرين م  لييدً اللبييير الييذ

  .اره من ك ب األدب فيها م عة وفيها أ ن ، وها أقل منه إساافً وثي
ت للم فا هذ الموضو  فا م ل  فيه شيوخ كبيار قيالوا: يكايا أن المسيألة الليالم ميا هيو بصي يو، 
ابن ح ر يأخذ من األثانا؟! صاحب األثانا ما هو ثقة، حيب هذه واقعة، ما هو ي خبرك بخبٍر 

مثيل ميا قلنيا فيا الشيخ  اليذي جياء يسي عير ال ميار، وقيال: صياحبه  تقبله أو ال تقبليه هيذه واقعية
، ثييم نهييق ال مييار، قييال: تصييدل ال مييار وتلييذبنا، هييذه المسييألة مييا هييا مسييألة اوهللا أعرتييه فالًنيي
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، والمقييدمات ال ييا ي بنييى عليهييا بعييي األشييياء قييد ةتصييديق وتلييذيب فييا هييذا الم ييال المسييألة واقعيي
 مة، للن الن ي ة ال تقبلها مباشر  من شخٍ  ال ترتضيه.تخ لف عن الن ائج، قد تقبل مقد

 فيه خلل. فال رتيب مسيئنشرو على ما ذكر المؤلف وإال  "أدب القاضي"
  بخييالا الا ييو  ال ييا فيهييا بيييان ال كييم ميين ثييير إلييزام، الا ييو  ،القضيياء بيييان ال كييم مييع اجلييزام بييه

 .بيان حكم من ثير إلزام، والقضاء بيان ال كم مع اجلزام
 " من الذي يوليه؟ ولا األمر.قاضٍ  يولى وال: "-رحمه هللا–قال 

ؤَمن ييعلييه ال  الصبا ال يصلو للقضاءه ألنه مادام قلم ال لليف ليم ي يرِ  "قاٍض حتي يكون بالغ ا"
  .أن ي وره ألنه ثير مكلَّف، فال ب د من أن يكون بالًغا يعنا مكلًاا

 ضايا والدعاو ، وي كم على ضوئها؟الم نون كيف ي صور المسائل والق "عاقال "
 طالب:........

ويي مكن فيا العليم، ثيم يطيرل ليه خليلي فيا عقليه، ويبقيى معيه  ،بعي الناا ي علم فا أول أميره هفي
ير بعيي ااييات  عنياي ،من العلم ما يبقى ذلد ي سئل في  يب، وسمعنا من يقيرأ القيرآن بإتقيان، وي اسِ 

 نه عنده شاء، يكون عنده شاء.أأنه اخ ل جنو فا ال اسير، للن يبقى 
ا" عليم يي علم ال اللافر إذا اش  رحت العدالة فلي  بعدل، وإال وِجيد مين "حتى يكون بالغ ا عاقال  مسلم 

فا مع يم األدبياء فيا ترجمية إبيراهيم الصيولا الصيابئ مين  ،ب ي  يصلو للقضاء وهو ثير مسلم
يراو الم ليةالصابئة، وي اظ القرآن، ويصيوم ميع النياا رمضيان، وأكثير  م لية األحكيام العدليية  ،ش 

راحها نصار ، من نصار  لبنان وثيرهم، فمثل هذا النصرانا ليوال  ال ا ها مؤلاة للقضاء أكثر ش 
 ، ميع أن العدالية، ب مل هيا م خلاية، والعدالية شييرط،ااشي راط أن يكيون مسيلًما صيلو أن يكيون قاضييً 

ا"س  ضير حينميا يقيول: وميا أدري هيل المؤليف م   ،فال نصي  على كونه مسلًما أنيه يمكين  "مسـلم 
 ال؟أم أن ي وجد من اللاار من ي علم العلم الشرعا، ويصلو لهذه األمور 

ويخياا  ،ويرجيو الثيواب ،وإن خيالف بعضيهمه ألنيه مكليف ،فالعبد ال يصلو أن يكون قاضيًيا "حر ا"
ناسيه، فلييف ي صيرا العقاب، للن ال مهيور عليى أنيه ال ب يد أن يكيون حيرماه ألنيه ال ي صيرا فيا 

  فا ثيره؟!
 ميل عليى تالعدالية مللية  "عـدال "والعدالة قالوا: ملليًة ت ميل عليى مالزمية ال قيو  والميروء ،  "عدال "

 مالزمة ال قو  والمروء .
ا" لنار، االقضاة ثالثة: قاضيان في »ين فا النار، ال اهل لو قضى فهو أحد القاضيين اللذَ  "عالم 

وحكم به فهو في الجنة، وقـاٍض عـرف الحـق وعـدل عنـه  ،عرف الحقوقاٍض في الجنة، قاٍض 
 الًما.فال ب د أن يكون ع «فهو في النار ،حكم بجهله ،وحكم بغيره فهو في النار، وقاٍض جاهل

ـا" يمين ذكيي "فقيه  ا فييا ثيير الاقيه، إمييام فيا ال اسيير يصييلو أن ر الخياص بعيد العيام، فقييد يكيون عامم
ر يعنا على حسب االخ صاص وال خصصات ال ا ظهرت بوضيوو ؟ إمام فا ال اسيايكون قاضيً 
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 ،ابن جرير الطبري من الاقهاء الم بوعين من أئمية اجسيالم ليه ميذهبففا العصور الم أخر ، وإال 
 ،وهيو إميام الماسيرين، ف صيل هيذا الخليل باالك اياء بيبعي العليوم دون بعييه وليذلد قيالوا: فقيًهيا

 ا فقيًها أو م  دًثا فقيًها، فال شد أنه أفضل.ي خر  ثير الاقيه، وإذا كان ماسرً 
ا"   العيالم ألن ثير الور  ال يؤَمن منه ال ور، ال يؤَمن منه ال يف، ال يؤَمن منه الظلم، فيور  "ورع 

 يكاه عن هذه األمور، ومثله كما هذا فا القضاء، فمثله فا الا و .
 ولـــيس فـــي فتـــواه م فـــٍت م تبــــ 

 
ــو   ــدين ال ــم وال ــم ي ضــ  للعل ــا ل  رعم

 ال ب د من الور  فا هذا، وفا هذا. ،ال ب د من الور  
 طالب:........

 ين؟أ
 طالب:........

ال ب يييد منهيييا، ال ب يييد أن يكيييون ذكيييًرا، واألوصييياا كلهيييا أوصييياا ذكيييور، واألوصييياا الميييذكور  ، نعيييم
 .ين الناام بيأتوا بامرأ  ت ك أنما هو م صور  بالغ ا، عاقال ، مسلم ا، حر ا، عدال "أوصاا ذكور "
 طالب:........
 .-رحمهم هللا -ما هو م صور
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 رط هم يش رحونها فا اجمام أن يكون كامل ال واا، وكل ما ي وِجد أو ي  ِدث خلاًل فا ال كيم ي شي
 ؟ تقدر تقول: ال؟اه، حيب أعمى يصلو قاضيً ؤ ان اا

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 ، كل شيوخنا وهم الما ون الشيخ أحمد بن إبراهيم، والشيخ ابن حميد، والشيخ ابن باز وكلص يو

 اللبار هؤالء.
 طالب:........

األعمى قيد إذا كيان ليسيت معيه فطنية قيد ي مشيى علييه بعيد األميور، للين فيا الغاليب  ،البصر، نعم
ديييه فطنيية فهييو مييا يصييلو ال وهييذا مشيياهد، وإذا لييم يكيين ل ،نييه إذا كييان أعمييى تلييون الاطنيية زائييد أ

 ال يض د عليه الخصوم. ،، ال ب د أن يكون فطًنااأعمى وال م بصرً 
 ".غضبان وهو اثنين بين الحاكم يحكم والقال: "
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 ؟ اما قالوا: زاهًدا، قالوا: ورًعا، لماذا؟ ي ش رط أن يكون زاهدً 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

مييه هللا ع اشيي رط أن يكييون ورًعيي؟ الييور  ي  اي شيي رط أن يكييون زاهييدً  ليييه، ب ييي  ال ي قييدم علييى شيياٍء حرَّ
زاهيييد فيييا ييييده أميييوال اليييدنيا، وي خييير  ميييا أوجيييب هللا علييييه، هيييل نقيييول: يزهيييد فيييا اليييدنيا وي يييرك هيييذه 

أنيا،  األموال؟ لذلد لما قيل لسايان الثوري: أنت زاهد، قال: ال، الزاهد عمر بن عبد العزييز ميا هيو
 هدهأنا ما عندي شاء أز 

 صيور، لمياذا؟ ألنيه ال يي مكن مين ال" غضـبان وهو اثنين بين الحاكم يحكم وال: "-هللا رحمه–قال 
تصور القضية لي كم فيهيا ب كيٍم مطيابق صيائبه ألن الغضيب ي غطيا عليى عقليه ب سيب درج يه، 
وقد جاء النها عن ذلد فيا ال يدي  الصي يو فيال يقضيا وهيو ثضيبان، كميا أنيه ال يقضيا وهيو 

 ن، بأن يكون حاقًنا أو فا مكاٍن شديد ال ير أو فيا مكياٍن شيديد البيرده ألنيه فيا شيغلٍ مشوش الذه
  عما هو بصدده هذه األمور تشغل باله، فال ي مكن من النظر.

شيييخ  تعيييود عليييى شييياٍء مييين المشيييروبات أو الميييأكوالت ب يييي  ال يييي م ليييه النظييير ح يييى يأكيييل أو 
، وي نقيل عين بعيي ال هيات اكبييرً  ايشرب من هذه األميور، بعيي النياا القهيو  ت  يدث عنيده إرباًكي

من الشيوخ فا بعي ال هات يقول: إن القاضا يعنا يقصد الذي تعود على الدخان، وفا بلدهم 
 هل ي ل ق هذا؟  -نسأل هللا العافية– باكيت كاماًل  يدخن ي يسر له النظر ح ى كثير يقول: ال

تقييول؟ هييو مييا  ميياذافال كييم عنييدهم بييال واز كييان ألن هييذا األصييل أال ي عييين فييا القضيياء، لليين إذا 
 يس طيع أن ينظر.

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
وله رسالة فيا هيذا، وبعيي  ،-مة هللا عليهرح–القات، والشمة، والدخان كله عند الشوكانا حالل 

 ال هات الثانية كذلد، تعرفون الغاية آلثاية المن هى ؟
 طالب: نعم.

الشيييخ يعرفهييا، ويعييرا شييرحها، يقييول فييا الغاييية: "وي  ييه ن ييو دخيياٍن وقهييو " عنييدهم واحييد الييدخان 
 والقهو  واحد، للنه يقول: "وإذا قلت: وات ه فالمقدم ثيره".

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
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ال يحكــم الحــاكم وال يقضــي القاضــي »إذا كييان ثضييبان إن كييان مطابًقييا لل ييق ال، هييذا فيييه نهييا 
 وهو القضاء فا هذه ال الة؟  ،هل هذا النها عاد إلى ذات المنها عنه ،فيه نها «وهو غضبان

الته صي ي ة وهو ال شويش، مثل من صلى وهو حاقن، ص ،هل ي عادل القضاء أو إلى أمٍر خار 
 ....أم صيال ، أم مين القضياء،  هرية كل نها يق ضا البطالن، سواءثير ص ي ة؟ عند الظاأم 

ق ن القضياء موافيأالن ي ية  تللن عند ثيرهم مثل هذه األمور تؤثر إذا أثيرت فيا الن ي ية، إذا كاني
 مطابق لل ق مثل ما لو صلى وهو حاقن.

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 .هار  تولى حا

: لمييا قالييت لييه قريًشييا «اكتــب»قييال لعبييد هللا بيين عمييرٍو  -عليييه الصييال  والسييالم–القاضييا الرسييول  
ـا»تل ب عن م ميد وهيو بشير فيا الغضيب، والرضيى، وكيذا، قيال:   «اكتـب، وهللا مـا أقـول إال حق 

 ، فهذه المسألة تخ لف.  عليه الصال  والسالم
 ه قضييية ولييي  عنييده يقيييني فييا حكمهييا، إذا كييان عنييدهع ِرضييت علييي" شــكلالم   األمــر بــه نــزل وإذا"

 ، وإن شياور فهيو نيوري عليى نيور،اي كيم ميا ي شياور أحيدً  ،ودرسها من جميع جهاتهيا وأبعادهيا ،يقين
 أو ما تمكن من تصور القضية، فعليه أن ي شاور.   ،للن إذا كان ما تصور القضية

ثليه مين مذا األمر ي شكل عليه، وي شكل على يعنا: مثل ه "مثله شكل عليهالم   األمر به نزل وإذا"
 ،ةمنهم الم مرا القيديم فيا المهنية، وميرت علييه نظيائر لهيذه القضيي هأقرانهه ألن القضا  ي ااوتون 

 من حالب العلم فا أول أمرهم ي شكل عليهم أشياء. ا ما ي شكل عليه، للن المب دئون مثل هذ
م، نعييالعنييز جيياءت يييوم السييبت أو األحييد؟ األحييد  المسييألة مسييألة" واألمانــة العلــم أهــل فيــه شــاور"

 .االشيخ موجودً  كان درا، يوم هما فيالسبت 
: وحالييت، قييال واحييد ميين القضييا  اويسييارً  اقضييية فييا عنييز حييارت ودارت، ويميًنيي ،المسييألة فييا عنييز

، ملف القضية، ال ا يت العنيز إليى المليف فأكل يهالم كمة مع مراسل أحيلوها علا، أ حيلت إليه مع 
 الملف فيه دبوا اع رض فا حلقها فماتت.و 

 طالب: انتهت القضية.
 تن ها عليه القضية فا مثل هذه الصور ، تلون من ضمان من؟ ماذا

 طالب: المراسل.
 المراسل، إن كان مارًحا، إن فرَّط.

 طالب:........
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سيي مر؟ يأم يعنيا مثييل ميا قييالوا فييا ال ياكم: األصييل فيييه هيذه الشييروط، للين اخ ييل شييرط هيل ي خلييع 
 كان عداًل فلوحظ عليه بعي األشياء المخلة بالعدالة.

 طالب:........
 العاقل ي ن ويس مر؟! ال.؟ ماذا

 طالب:........
ريو ب ..... تريد أن تأتاكون زكا   مثله؟ شباب وحالب علم.  وتب   عنش 
يييريو ب ترييييد أن تيييأتاوأنيييت .....  ي هيييو مييين مثيييل اللبيييار اله وليييذلد لميييا جييياء ال يييائا ميييا أدر  أوش 

 اسييي قرت : لمييياذا خييير  النييياا علييييد وال-لعليييى بييين أبيييا حاليييب–الصييي ابة أو ال يييابعين، قيييال ليييه 
كييان إماًمييا  مييا تصييير مثييل عميير تضييب  األمييور؟ قييال: عمييرأ ،األمييور األمييور، بينمييا عميير ضييب 

 على مثلد. على مثلا، وأنا إمام
ة االحال  قد ال ي وجيد نظييره وجد من القضا  من الم أخرين من أبد  وصار عنده من ال انن وسع

ينَّ   نأ واحيد، ترييد ة إلهيية، ميا هيو النياا عليى مسي و  أو يقل نظيره فيمن تقدم فيهم، وفييهم وهيذه س 
 م ااوتين. يخرجون  ؟على َسنٍن واحد تخرجهمتدخل الشباب بمصنٍع 

اور، ا أشيوال يس لبر وي رفع، ويقيول: أنيا مؤهيل وعنيدي شيهادات مي "واألمانة العلم أهل فيه شاور"
ايظ عنيه، للين هيذا ِكبير، وجياء فيا األثير فيا صي يو البخياري: ال يي علم العليم  وإن كان بعضيهم ح 

 مس  ٍا وال مس لبر.
 طالب:........

شييرط االج هيياد ال شييد أنييه عنييت السيييما المطلييق، شييرط االج هيياد المطلييق فيييه عنييت، ويكاييا فيييه 
 يب أن حالب العلم ي رقى من إدامة النظير بكال قليد مع النظر فا األدلة، ومع ذلد هذا المقلد كش

ول: أهل العلم، وفا األدلة والموازنة بينهاه ح ى يصل إليى الدرجية المرجيو ، أميا مين أول األمير تقي
، بييل فيا بعيي العصيور، فييا بعيي األوقيات اشي  رط ال قليييد أال يخير  عين المييذهب اميا ن رييد مقليدً 

أن يكون القضاء على ضوئه، وفا كثيٍر مين اقطيار المعين، وكل قطر يع مد مذهًبا معيًنا يش رط 
المسلمين صار القضاء على مذهب أبيا حنيايةه ألن ثاليب المسيلمين عليى هيذا الميذهب، وعنيدنا 
مد ي حويلة صار القضياء عليى ميذهب اجميام أحميد، وعليى ميذهب ماليد فيا بيالد المغيرب، وعليى 

 شد أنه ثير ممكن.مذهب كذا، ومشت األمور، واش راط االج هاد للل أحد ال 
صيار و م لية األحكيام العدليية،  ،ثم بعد ذلد فا آخر األمر فيا عهيد الدولية العثمانيية ألَّايوا الم لية

عليهيييا شيييروو مطوليية وم وسيييطة، ومخ صيير ، وعليييى حريقييية  ،القضيياء عليييى ضييوئها، وفيهيييا شييروو
ر بق ......ال قنين مواد، الماد  األول، الماد  الثانية، الماد  كذا  عان. المس وهللا ،واعد فقهيةوت صدَّ

 ، يعيرا هيذا، قياضٍ شيخ  يعيرا أن فالًنيا اشي ر  هيذا البييت مين فيالن" بعلمه الحاكم يحكم وال"
من الناا اش ر  هذا البيت من فالن، أو هذه المزرعة من فالن، ثم أراد فيالن أو  ايعرا أن فالنً 
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وِصييم فييالن ميين ِقبييل شييخٍ  آخيير يييدعا أن هييذا البيييت لييه، والقا ضييا يييدري، قييالوا: لييي  لييه أن خ 
ي كم بعلمه، وهذا قول األكثر، قال بعضهم: ي كم بعلمه كما ي كم بعدالة الشاهد، كميا ي كيم فيا 

 المقدمة ي كم فا الن ي ة، وهو مؤتمني على هذا.
ريو لما تخاصم عنيده اثنيان، فيادعى أحيدهما ورد ااخير، والقاضيا يعليم أن  ومن هؤالء القاضا ش 

القضييية فييالن، ف كييم لييه، فقييال ااخيير: أييين البينيية ال ييا حكمييت بهييا؟ قييال: شييهد الم ييق فييا هييذه 
 معناه؟  ماعليد ابن أخت خال د، 
 طالب: شهد على نفسه.

 –النبياألنه مأمور بالمقيدمات الشيرعية ال يا حكيم بهيا " بعلمه الحاكم يحكم وال" :-رحمه هللا–قال 
د ب ية على من ادعى، واليميين عليى مين أنلير، فيال بالبينات واأليمان، فالبين -عليه الصال  والسالم

 من البينات.
لل كييم بييدعو  المييدعا، وللنهييا ال  اهنيياك قييرائن تقييو  ح ييى تصييل إلييى أن توجييد حمأنينيية وارتياًحيي

، البينـة علـى المـدعي»تلاا، ابن القيم ذكر بعي القرائن ال ا ي  كم بها، وللين األصيل البينيات 
  .«واليمين على من أنكر

ا جانبييه أضييعف ميين المييدعى عليييهه ولييذلد ح لبييت منييه البينيية، والمييدعى عليييه الييذي بيييده والمييدع
ينية العين جانبه أقو ه ولذلد اك  اا منه بياليمين، إذا كيان الميدعى علييه، ب يي  إذا حلبيت منيه الب

 نلل، قال: ما أنا ب الف، ضعف جانبه، فط لبت اليمين ممن؟ من المدعا.
ل يمييين علييى المييدعا، هييل ت ييرد اليمييين علييى المييدعا أو ال ت ييرد؟ إذا نلييوالعلميياء يخ لاييون فييا رد ال

المدعى عليه، لماذا ح لبت البينة مين الميدعا؟ لضيعف جانبيهه واك  ايا بياليمين مين الميدعى علييه 
لييون ت، قييد ًئاعنييده شيييألن لقييو  جانبييه، لمييا نلييل المييدعى عليييه ضييعف جانبييهه ألنييه مييا تييردد إال 

وينلييل عيين اليمييين، ويطلبهييا ميين  ،اجنسييان عليهييا، في ييور  عيين ذلييد ي لييفن اوي أالقضييية مييا تسيي
ه، المدعا، والمسألة فا رد اليمين على المدعا مسألة خالفية بين أهل العلم، للن القول بها م  ي

 وسيلة الس خرا  ال ق إال بهذه الطريقة.  هما في
 طالب:........

 –ال ييق فهييو بينيية، ومنطلييق ابيين القيييمأبييان  البينيية الشييهود، األصييل فييا البينيية مييا ي بييين ال ييق، مييا
 حييين يقبييل بعييي القييرائن، قييال: إن هييذه القييرائن ت بييين ال ييق، وإال فاألصييل شيياهداك أو -رحمييه هللا

يمينييه، قييد ي عييذر وجييود الشييهود فييا مكيياٍن ال ي ييد فيييه وي  يياجون إلييى تصييرا، القاضييا ال يياذل 
 ي وصل إلى ال ق بطريق ه ومعرف ه وخبرته.

 ...طالب:.....
الدبل يية، وتقليييد األصييوات كييل هييذا وراد، هنيياك تقليييد األصييوات، وهنيياك  مييا يسييمونههييذا إذا أ ِمنييت 

تقليد الخطيوط، ووجيد شيخ  فيا ييوٍم شيديد البيرد عليى ضياة نهيٍر يك يب ورقية، قييل ليه: ميا اليذي 
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ر على مرتعش، ال زوير من قيديم  موجيود، دعاك إلى هذا، اذهب لمكاٍن دافئ ل ل ب؟ قال: أنا أ زوِ 
ال ميييا عنيييدنا األصيييل ا موجيييود ، والقاضيييا...عندنا قضيييا  تقلييييد األصيييوات، وأيًضيييا الخطيييوط كلهييي

 سيكون عندنا موجود.
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ين؟أ
 طالب:........

يي ...علييى مييا يقييوللليين ال ي  كييم بهييا، إنمييا تييدل علييى شيياٍء من ،القييرائن بابهييا أوسييع د العييوام: تمسِ 
 .   حرا الخي 

ورقيٍة بيعنيا ميدعى علييه جياء " إليـه فـ ر   إذا غيـره حكـم مـن يـنقض وال ،بعلمـه الحـاكم يحكم وال"
القاضيييا األول حكيييم باج هييياده،  لقضيييية مييين قييياٍض سيييابق ي كيييم بيييهه ألنفيهيييا حكيييم ليييه فيييا هيييذه ا

واالج هيياد ال ي يينقي باج هيياد، ي سيي ثنى ميين ذلييد إذا خييالف الل يياب، إذا خييالف القييرآن حكييم خييالف 
نَّة الصري ة كذلد.ا نَّة، إذا خالف السُّ  لقرآن، فهذا ي نقي أو السُّ

شياء، هيو يلزميه ال عيديل فيا هيذه الهبية وهيذه أم سييار  أم ، امثيال: شيخ  وهيب أحيد أوالده أرًضي
 «جـور أشـهد علـى هـذا غيـري ال ت شـهدني علـى« »اتقوا هللا واعدلوا بين أوالدكـم»العطية يلزميه 

لم به عليى ضيوء هيذا الميذهب، وجياء  للن من المذاهب من يص و من هذه الهبة إذا ق ِبضت، ف  
 القاضا الثانا جاءت الوثيقة إلى القاضا الثانا وفيها تص يو هذه الهبية وال كيم لمين هيا بييده،
 هييل للقاضييا الثييانا أن ي ييورد األدلييةه ل ييدي  النعمييان وييينقي ال كييم، أو يقييول: المسييألة اج هادييية

 وحكم به وتولى حارها؟
 الب:........ط
 .نعم

 طالب:........
 ؟ماذاعلى جواز 

 طالب:........
 .«ال أشهد على جور»

 طالب:........
 هذا من باب الزجر. «أشهد عليه غيري »للن واضو 

ـا" خـال  ما إال إليه ف ر   إذا غيره حكم من ينقض وال ـ أووهيو القيرآن " كتاب  ـ أو ة  ن  س   فـإذا ،اإجماع 
الم هول والمس ور شهد عنده وهو ال يعرفه، ومق ضاه أنيه إذا " عنه لسأ يعرفه ال من عنده شهد
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 13 ضريخلمعالا الشيخ عبد الكريم ا

كان يعرفه يك اا بمعرف ه وي كم بعدال ه بعلمه، وهذا فا المقدمة، وهيا تخ ليف عين الن ي ية ال يا 
 ها ال كم، فال ي كم بعلمه.

 " هذه ال زكية.شهادته لتب  ق   اثنان لهعد   فإن عنه سأل"
ـــــــــــــــــن   م  ـــــــــــــــــدال ن   و  ـــــــــــــــــاه  ع  ت م ن  ز ك  ـــــــــــــــــ   ل  م  ـــــــــــــــــد   ف ع 

ـــ  ت ع  ـــا  و  ح  ر  ـــد  ج  ـــا  ه م  ب ال و اح  ت ف  ح  اك  ـــح   ص  ي ال  و  ـــال ف  د  د    خ  ـــاه   الش 
 هذا فا الرواية يكاا واحد، للن فا الشهاد  ال ب د من تعديل االثنين. 

ـــ ت ع  ـــا  و  ح  ر  ـــد  ج  ـــا  ه م  ب ال و اح  ت ف  ح  اك  ـــح   ص  ي ال  و  ـــال ف  د  د    خ  ـــاه   الش 
 إذا دخل شخ  معروا بالعدالة، وحلب الخصم من ي زكيه ي  اب إلى ذلد؟ للن  

 طالب: ال ي جاب.
 ال ي  اب.

 وصــححوا اســتغنا  ذي الشــهرة عــن
 

ــــــــنن  ـــــــــمالٍك نجــــــــم الس  ــــــــٍة ك  تزكي
، بعيييي اليييروا  وليييذلد وأنيييت تيييدرا إسيييناد حيييدي  ميييا يليييزم أن ت راجيييع ك يييب الرجيييال فيييا كيييل راوٍ  

 ا ي  ا  إن ت راجع لهمه ولذلد يقول:م ،ن اش هروا بالعدالةو معروف
 وصــححوا اســتغنا  ذي الشــهرة عــن

 
ــــــــةٍ   ـــــــــ تزكي ــــــــانجــــــــم  الكٍ مك  ننلس 

 عن األئمة؟ ال.  أوعن سايان،  أوعن أحمد، أو ل ب الرجال تب   عن مالد، ل تذهبنت أ 
رو عنيد ن ال يأل" أولـى فـالجرح ،اثنـان وجرحـه اثنـان لـهعد   وإن ،شـهادته لتب  ق   اثنان لهعد   فإن"

له اثنان وجرحه واحد؟  أهل العلم م قدم على ال عديل، للن إن عدَّ
ر  طالب: ي شترط أن يكون الجرح   ؟ام فس 

 سيأتا هذا.
 للن عند ال عارض تعارض ال رو وال عديل.
 طالب: عند التعارض الكالم عن التعارض.

 يكون بال عارض.نعم، 
لييه اثنييان وجرحييه واحييد  لييى و، لميياذا؟ ألن ال ييارو معييه زييياد  علييٍم خايييت عهييم ي قييدمون ال يير فإذا عدَّ

ل على علٍم  بهيذا ال يرو وناياه بعينيه، قيال: هيذا عيدل يصيوم،  ل، إال إذا كان الم عدِ  يصيلا، و الم عدِ 
 ويزكا، وياعل وياعيل ي عيدد الميأمورات، وي يرك وي يرك وي عيدد الم ظيورات، ثيم جياء ال يارو، وقيال:

ل: أنيا عنيدي خبير أنيه فعليه فيا وقيت كيذا،أنا أعرا عنه أنه فعل كيذا مين الم   رميات، قيال الم عيدِ 
يينت أعمالييه والنيياا يشييهدون،  وفييا مكييان كييذا مييا يخاييى علييا، للنييه تيياب منييه وصيي ت توب ييه وحس 

ل. له ألن زياد  العلم عند ال ارو ما خايت على المعدِ   حينئٍذ ي قدم الم عدِ 



 

 

 
 

14 

 ( 1   ا رراخمتصررر اخلر ررا كترراا قاا ال  شررر  

 

14 

عليم،  علم فا ال ملةه ألن ال يارو معيه زيياد ال رو مقدم عند أهل ال" أولى فالجرح ،اثنان وجرحه"
ل قد يخاى عليه بعي األشياء.  والم عدِ 
ين واحييد ي ثبييت وواحييد يناييا را أنييه الم ثبييت م قييدم علييى النييافا إال إذا قييال النييافا: أنييا أعيي ،مثييل الييدَّ

ين ين عليه. ،اس دان من فالن فا كذا وكذا، وأعرا أنه سدد هذا الدَّ  ورد هذا الدَّ
ًراه ألنه ال يؤَمن أن يكون ال ارو ثير عالم بأسبابه، فقديش رحون  ي يرو  فا ال رو أن يكون م اسَّ

بغييير جييارو، كمييا جييرو بعييي الييروا  قيييل لييه، قييال: رأي ييه يييركي علييى بييرذون، هييذا ثييير جييارو، 
 .اأشياء فا ك ب المصطلو أشياء من هذا النو  كثيرً  وتوجد

 بغير جارو.  المقصود أن ال رو ي س اصل فيه، فقد ي رو 
ر فيا السي ل " عدال   كاتبه ويكون "  اضيا ميا أو فيا الصيد، والقإذا لم يكين عيداًل ال ييؤَمن أن ي يزوِ 

كييل شيياء، مييع أن عليييه أن ي  ييابع ويقييرأ وبدقيية، لليين قييد تطييول األمييور، وتطييول آمادهييا  هييو م ييابع
  وحينئٍذ ال ب د أن يكون اللاتب عداًل.
ابية،  ارغ للقضاء، فليو قلنيا: القاضيا ي يولى القضياء، وي يولى الل وكذلد القاسم القاضا ال ب د أن ي

لِ يف وضياعت أوقاتيه السييما عنيد  والس الت، وي ص و، وي  رر، ويقسم حينما ي   ا  إلى القسمة ك 
عيداًل  ، فا أميور ت  يا  إليى القسيمة، ويكيون القاسيم أيًضياا، وي خذ قاسمً اكثر  القضايا، في خذ كاتبً 

 يد بعضهم على بعي.ب ي  ال ي ور فيز 
 اون هيذا أميرً " مين كيان ي هيدي إلييه قبيل الواليية يكيواليتـه قبـل لـه هد ي   يكن لم نم   هدية   يقبل وال"

ييية صييار لييي  فيييه تهميية، لليين إذا كييان ال يعرفييه إال بعييد الوال، و وم ييداواًل  ا، وم عارًفيياومعروًفيي ام بًعيي
 يل معه وي يف معه.ال همة قائمة أنه أهد  إليه من أجل أن يمفي هدي إليه 
 وهللا أعلم.
 وسلم على عبدك ورسولد. لاللهم ص


